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Exmo. Senhor 

Presidente da Assembleia da 

República 

 

 

Registo V. Ref.ª  Data 

   14-07-2022 

 

ASSUNTO: Parecer sobre o Projeto de Lei n.º 210/XV/1.ª (L) 

 

 Para os devidos efeitos, junto se envia o parecer relativo o Projeto de Lei n.º 

210/XV/1.ª (L) - Impede a obtenção de nacionalidade portuguesa por via da 

autorização de residência para atividade de investimento, tendo as respetivas 

partes I e III sido aprovadas por unanimidade, na ausência do GP do BE, DURP do PAN 

e DURP do L, na reunião de 14 de julho de 2022 da Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

O Presidente da Comissão, 

 

 

 

 

 

         (Fernando Negrão) 

 

 

mailto:1cacdlg@ar.parlamento.pt
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131712
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131712
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PARECER 

 

Projeto de Lei n.º 210/XV/1.ª (L) - Alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que 

aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de 

estrangeiros do território nacional, no sentido de impedir a obtenção de 

nacionalidade portuguesa por via da autorização de residência para atividade de 

investimento 

 

PARTE I – CONSIDERANDOS 

 

a) Nota introdutória 

O Deputado Único Representante de Partido (DURP) do Livre tomou a iniciativa de 

apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei n.º 210/XV/1.ª (L), que introduz 

a nona alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, na sua redação atual, que aprova o 

regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território 

nacional1. 

O Projeto de Lei foi apresentado nos termos do disposto na alínea b) do artigo 156.º e do 

n.º 1 do artigo 167.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) e da alínea b) do n.º 

1 do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento da Assembleia da República 

(RAR), observando o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 123.º do Regimento.  

A iniciativa encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz 

sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, 

cumprindo os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento. 

A matéria sobre a qual versa o presente Projeto de Lei enquadra-se, por força do disposto 

na alínea b) do n.º 1 do artigo 165.º da CRP – “Direitos, liberdades e garantias” –, no 

 
1 A Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, foi alterada pelas Leis n.º 29/2012, de 9 de agosto, n.º 56/2015, de 23 de 
junho, n.º 63/2015, de 30 de junho, n.º 59/2017, de 31 de julho, n.º 102/2017, de 28 de agosto, n.º 26/2018, 
de 5 de julho, n.º 28/2019, de 29 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 14/2021, de 12 de fevereiro. 
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âmbito da reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República.  

 

A iniciativa sub judice foi admitida em 4 de julho de 2022 baixou na generalidade à 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª). 

 

A discussão na generalidade encontra-se agendada para a reunião plenária de dia 21 de 

julho, por arrastamento com a Proposta de Lei n.º 19/XV/1.ª (GOV). 

 

b) Do objeto, conteúdo e motivação da iniciativa 

 

O Projeto de Lei em epígrafe vem propor alterações ao artigo 90.º-A da Lei n.º 23/2007, 

de 4 de julho, introduzindo um novo n.º 4 neste preceito, que estabelece que “a 

autorização de residência para atividade de investimento, prevista neste artigo, não surte 

efeito para o critério de residência previsto na Lei da Nacionalidade.”  

 

O proponente invoca que a introdução através da Lei n.º 29/2012, de 9 de agosto, de 

alterações à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, de “um novo tipo de autorização de 

residência”, com base em “atividades de investimento, na Lei 23/2007 que aprova o 

regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do 

território nacional, estabelecendo assim os “Vistos Gold” associada ao facto de a Lei da 

Nacionalidade identificar como um dos requisitos para a aquisição da nacionalidade por 

naturalização a residência legal no território português há pelo menos cinco anos cria uma 

desigualdade na aquisição da nacionalidade. 

 

O proponente “considera que não deve haver desigualdade na atribuição da cidadania 

portuguesa, nomeadamente desigualdade financeira, e que a venda - mesmo indireta - de 

nacionalidade deve ser erradicada.” 

 

Acrescenta que votou os projetos de lei que propunham a abolição dos “vistos Gold” e 

que, tendo estes projetos lei sido rejeitados, pelo menos deve ser “excluída a autorização 



 
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias 

3 

 

de residência para atividade de investimento dos critérios para a aquisição da 

nacionalidade por naturalização.” 

 

c) Enquadramento constitucional 

 

O projeto em apreço versa sobre o regime jurídico de entrada, permanência, saída e 

afastamento de estrangeiros do território nacional, pelo que se enquadra prima facie na 

alínea b) do n.º 1 do artigo 165.º da CRP – “Direitos, liberdades e garantias” –, no âmbito 

da reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República.  

 

De notar que ao excluir, para efeitos da aquisição da nacionalidade, a autorização de 

residência para atividade de investimento, prevista no artigo 90.º-A da Lei n.º 23/2007, o 

projeto de lei acaba por introduzir indiretamente alterações à Lei da Nacionalidade, 

aprovada pela Lei n.º 37/81, de 3 de outubro2. 

 

De facto, o n.º 1 do artigo 6.º da Lei da Nacionalidade determina que o Governo concede 

a nacionalidade portuguesa por naturalização aos estrangeiros que satisfaçam certos 

requisitos, designadamente, “residirem legalmente no território português há pelo menos 

cinco anos” (alínea b). 

 

Por sua vez, o n.º 1 do artigo 15.º da mesma Lei estabelece que “[P]ara os efeitos do 

disposto nos artigos precedentes, entende-se que residem legalmente no território 

português os indivíduos que aqui se encontram, com a sua situação regularizada perante 

as autoridades portuguesas, ao abrigo de qualquer dos títulos, vistos ou autorizações 

previstos no regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros e no 

regime do direito de asilo.” 

 

 
2 Com as alterações introduzidas pela Lei n.º 25/94, de 19 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 
14 de dezembro (na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 194/2003, de 23 de agosto)22 e pelas Leis Orgânicas 
n.os 1/2004, de 15 de janeiro, n.º 2/2006, de 17 de abril , n.º 1/2013, de 29 de julho, n.º 8/2015, de 22 de 
junho, n.º 9/2015, de 29 de julho, 2/2018, de 5 de julho, e n.º 2/2020, de 10 de novembro. 
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Alterando, ainda que indiretamente, o artigo 15.º, n.º 1, da Lei da Nacionalidade, por 

restringir o conceito de “residência” para efeitos de naturalização, o projeto de lei acaba 

por cair também na reserva absoluta de competência da Assembleia da República, nos 

termos da alínea f) do artigo 164.º da CRP. 

 

Mais: a exclusão da residência que resulte de um “visto gold” como requisito para 

atribuição da nacionalidade deveria constar SMO de uma alteração à própria Lei da 

Nacionalidade. 

 

Ora, esta assume a forma de lei orgânica, nos termos do n.º 2 do artigo 166.º da CRP, 

devendo aplicar-se todo o regime das leis orgânicas: votação na especialidade pelo 

Plenário, de acordo com o n.º 4 do artigo 168.º da Constituição, aprovação, na votação 

final global, por maioria absoluta dos Deputados em efetividade de funções, nos termos 

do disposto no n.º 5 do artigo 168.º da Constituição e regime específico em sede de 

fiscalização preventiva da constitucionalidade (n.º 4 do artigo 278.º da CRP).  

 

A não ser assim pode existir uma inconstitucionalidade formal por se tratar de matéria 

relativa à nacionalidade numa lei que não assume a forma de lei orgânica. 

 

d) Enquadramento legal  

O programa de autorização de residência para atividade de investimento foi criado pela 

Lei n.º 29/2012, de 9 de agosto, que alterou o regime jurídico de entrada, permanência, 

saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, aprovado pela Lei n.º 23/2007, 

de 4 de julho. Esta lei foi objeto de oito alterações: pela Lei n.º 29/2012, de 9 de agosto, 

já referida, e também pelas Leis n.º 56/2015, de 23 de junho, n.º 63/2015, de 30 de junho, 

n.º 59/2017, de 31 de julho, n.º 102/2017, de 28 de agosto, n.º 26/2018, de 5 de maio, n.º 

28/2019, de 29 de março, e o Decreto-Lei n.º 14/2021, de 12 de fevereiro.  

 

Por sua vez, a aquisição e perda da nacionalidade é regulada pela Lei n.º 37/81, de 3 de 

outubro (Lei da Nacionalidade), a qual foi, até ao momento, alterada nove vezes, através 

da Lei n.º 25/94, de 19 de agosto, do Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de dezembro (na 
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redação dada pelo Decreto-Lei n.º 194/2003, de 23 de agosto) e das Leis Orgânicas n.o 

1/2004, de 15 de janeiro, n.º 2/2006, de 17 de abril, n.º 1/2013, de 29 de julho, n.º 8/2015, 

de 22 de junho, n.º 9/2015, de 29 de julho, n.º 2/2018, de 5 de julho e n.º  2/2020, de 10 

de novembro. 

 

e) Enquadramento de Direito da União Europeia e de Direito Comparado  

Não se justificando copiar aqui as informações constantes da nota técnica, que se anexa, 

salienta-se apenas o facto de o Parlamento Europeu ter já manifestado, por diversas vezes 

(Resoluções de de 16 de janeiro de 2014, de 26 de março de 2019 e de 7 de março de 

2022) reservas quanto aos “vistos gold”, referidos como a “cidadania europeia à venda”. 

Ainda assim, têm vistos desta natureza os seguintes países que estão na União Europeia 

e/ou no Espaço Schengen: Áustria, Bélgica, Chipre, Grécia, Itália, Malta, Portugal, 

Espanha, Suíça (país membro do Espaço Schengen, mas que não faz parte da UE) e a 

República da Irlanda (Estado-membro da UE, mas que não faz parte do Espaço 

Schengen). 

 

f) Iniciativas pendentes  

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se estarem em 

apreciação, conjuntamente com a presente iniciativa, as seguintes: 

 

- Proposta de Lei n.º 19/XV/1.ª (GOV) - Altera o regime jurídico de entrada, permanência, 

saída e afastamento de estrangeiros do território nacional (não altera significativamente o 

artigo 90.º-A); 

- Projeto de Lei n.º 211/XV/1.ª (L) - Reforço dos procedimentos para atribuição de 

autorização de residência para atividade de investimento; 

- Projeto de Lei n.º 212/XV/1.ª (L) - Estatuto de Apátrida; 

- Projeto de Lei n.º 213/XV/1.ª (CH) - Revê as normas da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, 

em matéria de autorização de residência para exercício de atividade profissional e em 
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matéria de condutas criminosas de auxílio à imigração ilegal, angariação e utilização de 

mão-de-obra ilegal, agravando as penas respetivas.  

 

Em nova apreciação na generalidade, estão também as seguintes iniciativas legislativas, 

em matéria conexa (alteração à Lei da Nacionalidade): 

 

- Projeto de Lei n.º 40/XV/1.ª (PSD) - Décima alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, 

que aprova a Lei da Nacionalidade, revogando o artigo 14.º dessa Lei; 

- Projeto de Lei n.º 122/XV/1 (BE]) - Altera a Lei da Nacionalidade e o Regulamento 

Emolumentar dos Registos e Notariado (10.ª alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro e 

37.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 322-a/2001, de 14 de dezembro) 

- Projeto de Lei n.º 126/XV/1.ª (L) - Alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro na sua 

redação atual, que aprova a Lei da Nacionalidade – revogação da norma que faz depender 

os efeitos da nacionalidade da filiação estabelecida durante a menoridade; 

- Projeto de Lei 127XV/1.ª (L) - Alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro na sua redação 

atual, que aprova a Lei da Nacionalidade – atualização dos requisitos de que depende a 

concessão de nacionalidade, por naturalização, aos descendentes de judeus sefarditas 

portugueses 

- Projeto de Lei n.º 132/XV/1.ª (IL) – Décima alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, 

que aprova a lei da nacionalidade; 

- Projeto de Lei n.º 133/XV/1.ª (PS) - Define as circunstâncias em que a filiação 

estabelecida após a menoridade pode produzir efeitos relativamente à nacionalidade, 

procedendo à 10.ª alteração à Lei da Nacionalidade, aprovada pela Lei n.º 37/81, de 3 de 

outubro; 

- Projeto de Lei n.º 134/XV/1.ª (PAN) - Revoga o artigo 14.º da Lei n.º 37/81, de 3 de 

outubro, que aprova a Lei da Nacionalidade. 
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Em apreciação na Comissão de Assuntos Constitucionais está ainda a Petição n.º 326/XIV 

- Inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 14.º da Lei da Nacionalidade (Lei n.º 37/81, 

de 03 de outubro), com objeto diverso do iniciativa sub judice. 

 

g) Pareceres 

Foram solicitados, em 6 de julho de 2022, pareceres ao Conselho Superior da 

Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Conselho Superior dos 

Tribunais Administrativos e Fiscais, à Ordem dos Advogados e ao Alto Comissariado 

para as Migrações.  

 

h) Cumprimento da lei formulário e observações de legística 

 A iniciativa encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz 

sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, 

cumprindo os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento. 

Observa igualmente os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do artigo 

120.º do Regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios 

nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na 

ordem legislativa. 

 

O título da presente iniciativa legislativa traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-

se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro. 

 

Observa o disposto no n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, segundo o qual os “diplomas 

que alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso 

tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas 

alterações, ainda que incidam sobre outras normas”. 
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No que respeita ao início de vigência, o n.º 1 do artigo 3.º deste projeto de lei estabelece 

que a sua entrada em vigor ocorrerá no dia imediato ao da sua publicação, mostrando-se 

assim conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, segundo o qual os 

atos legislativos “entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o 

início de vigência verificar-se no próprio dia da publicação”. 

 

PARTE II – OPINIÃO DA DEPUTADA RELATORA 

Apesar de concordar com a materialidade subjacente, julga-se que o regime constante do 

projeto de lei deveria constar de uma alteração à Lei da Nacionalidade e não à Lei n.º 

23/2007, de 4 de julho, com as respetivas consequências ao nível do regime jurídico-

constitucional aplicável. 

 

PARTE III – CONCLUSÕES 

 

1. O Deputado Único Representante de Partido do Livre tomou a iniciativa de 

apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei n.º 210/XV/1.ª - Alteração 

à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que aprova o regime jurídico de entrada, 

permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, no 

sentido de impedir a obtenção de nacionalidade portuguesa por via da 

autorização de residência para atividade de investimento 

 

2. A iniciativa legislativa visa alterar o artigo 90.º-A da Lei n.º 23/2007, de 4 de 

julho, introduzindo um novo n.º 4 no sentido de eliminar quaisquer efeitos da 

residência obtida através de “vistos gold” para a aquisição da nacionalidade, 

acabando, assim, por alterar indiretamente o alcance dos artigos 6.º e 15.º da Lei 

da Nacionalidade. 

 

3. Suscitam-se, assim, dúvidas de constitucionalidade formal, por poder estar em 

causa a forma de lei orgânica, sendo várias as especificidades aplicáveis à sua 




